
O0093H – Strukturerade läraktiviteter till VFU 

Vad är strukturerade läraktiviteter? 
På VFU kopplar du dina teoretiska kunskaper till praktisk erfarenhet och utvecklar en yrkesidentitet – ökar 
ditt lärande. En strukturerad läraktivitet är en slags ”uppgift” (exempelvis samtal, provtagning eller dylikt) 
som utgår ifrån sjuksköterskans ansvarsområde och innehåller en struktur för förberedelse inför och 
reflektion efter ett utfört moment. Läraktiviteterna är därmed ett stöd för lärande. De blir också ett sätt för 
dig som student att visa dina kunskaper. 
 

Hur använder jag som student de strukturerade läraktiviteterna? 
Aktiviteterna kan genomföras enskilt eller i ett peer-par. Uppgifterna ska inte examineras, utan är enbart 

ett stöd i lärandet. Läraktiviteterna är inte obligatoriska utan helt frivilliga i denna kurs. Handledaren har 

dock precis som tidigare ett ansvar att finnas till hands, övervaka, ge feedback och stöd. Det är inte alla 

aktiviteter som är lämpliga i alla verksamheter, välj tillsammans med din handledare ut någon/några 

aktiviteter som har förutsättningar att kunna genomföras.  

 

Finns det olika typer av strukturerade aktiviteter i denna kurs? 

Aktiviteterna har olika karaktär; där en del aktiviteter utförs i samband med patientnära arbete och 

andra mer handlar om att studera verksamheten och reflektera över det du ser. Det finns också 

uppgifter som kan ses som mer teoretiska, som kan göras om det tillfälligt inte är så mycket 

patientmöten för dig som student. Fokus på VFU ligger dock på att interagera med patienter, anhöriga 

och yrkesverksamma på olika sätt, vi rekommenderar därför att du främst har fokus på läraktiviteter 

med patient - och anhörigkontakt.  

  

      

      
 

 
 
 

Lycka till! 
 

Mvh Sara Lind,  
VFU-ansvarig lärare kurs O0093H

Läraktivitet med patienter och anhöriga – här är du som student aktiv och utför 
omvårdnadsmoment under handledning 

Teoretisk läraktivitet – uppgifter som inte kräver patientkontakt, som kan göras om din 
handledare är upptagen eller det finns ”tid över”. 

Observerande läraktiviteter  – här studerar du organisationen och yrkesverksamma 
sjuksköterskors sätt att arbeta 



       
Läraktivitet 1a: Bedöma patientens behov 

Lärandemål som ligger till grund för uppgiften 
- Utifrån omvårdnadsprocessen identifiera resurser/behov, samt planera, genomföra och utvärdera 
preventiva/hälsofrämjande omvårdnadshandlingar 

 

 

Läraktiviteten 
 

 
Innan genomförandet – förberedelser 

 Ta del av relevant litteratur samt föreläsningar när det gäller exempelvis 

omvårdnadsprocessens första två steg, samt faktorer som påverkar hälsan 

(exempelvis levnadsvanor). 

 Tillsammans med din handledare väljer du en patient som du ska ha ett samtal med för att 

identifiera resurser, behov och problem. 

 
Genomförandet 

Genomförandet är i två delar: 

1) Samla in information. Börja med att ta del av patientens journal. För sedan ett samtal med 

patienten och eventuellt närstående. Vid behov använd olika mätinstrument. 

2) Utifrån informationen som du samlat in, vad tänker du om patientens hälsotillstånd och 

levnadsvanor? Har patienten några risker att utveckla ohälsa? 

Om du utför denna läraktivitet i ett Peer-par, skall din studentkamrat vara observatör. 
 

 
Efter genomförandet - reflektion 

Reflektera självständigt eller tillsammans med din peer över följande frågor: 

 Vilka delar av omvårdnadsprocessen handlar denna läraktivitet om? 

 Reflektera över om patientens sociala positioneringar (exempelvis kön, etnicitet, ålder osv) 

kan påverka dennes upplevelse av och möjlighet till hälsa? 

 
Feedback 

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten som 

utfört aktiviteten. Utgå ifrån två frågor: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i handlandet? Motivera! 
 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne ger 

feedback. 



                            
Läraktivitet 1b: Ett hälsofrämjande/preventivt möte 
 

Lärandemål som ligger till grund för uppgiften 
- Utifrån omvårdnadsprocessen identifiera resurser/behov, samt planera, genomföra och utvärdera 

preventiva/hälsofrämjande omvårdnadshandlingar 

- Planera och genomföra preventiva eller hälsofrämjande omvårdnadshandlingar med utgång från 

evidensbaserad kunskap 

- Informera och motivera en patient eller närstående om åtgärder vad gäller omvårdnad, diagnostik 

och behandling 
 

Läraktiviteten 
 

 

Innan genomförandet - förberedelser 

 Tillsammans med din/er handledare väljer du/ni en patient som du ska ge 

någon typ av information, vilket kan handla om undervisning om levnadsvanor 

eller information om preventiva åtgärder (ex. prevention angående trycksår, fall, 

munvård) 

 Studera relevant kurslitteratur och se föreläsningar som berör exempelvis 

omvårdnadsprocessen, vårdpedagogik, diskursetik, samt sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete. Fundera över vilka informationskällor som är 

evidensbaserade. 

 Förbered dig också inför samtalet genom att ta del av den valda patientens journal. 

 
Genomförandet 

Genomför samtalet med patienten. 

Efter samtalet bedömer du patientens behov utifrån det samtal du har haft, utgå ifrån 

omvårdnadsprocessen. Ta hänsyn till intersektionella aspekter. 

Om du utför denna läraktivitet i ett Peer-par, skall din studentkamrat vara observatör. 

 

Efter genomförandet - reflektion 

Reflektera självständigt eller tillsammans med din peer över följande frågor: 

 Vilka delar av omvårdnadsprocessen handlar denna strukturerade läraktivitet om? 

 På vilket sätt är informationen du ger patienten evidensbaserad? 

 Hur görs patienten delaktig under samtalet (personcentrerat förhållningssätt)? 

 Hur försäkras att patienten förstår given information? 

 Hur stärks patientens egna resurser under patientmötet? 

 Hur skapas en tillitsfull relation i det korta mötet? 

 Fanns några svåra etiska aspekter i mötet med patienten? 



Feedback 

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten som 

utfört aktiviteten. Utgå ifrån två frågor: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i handlandet? Motivera! 
 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne ger 

feedback. 



                      
Läraktivitet 1c: Utvärdering av åtgärder 

- Utifrån omvårdnadsprocessen identifiera resurser/behov, samt planera, genomföra och utvärdera 
preventiva/hälsofrämjande omvårdnadshandlingar 

 

 

Läraktiviteten 
 

Innan genomförandet - förberedelser 
 

 Tillsammans med din/er handledare väljer du/ni en patient som du ska utvärdera 

tidigare genomförda åtgärder på. Detta kan handla om att utvärdera råd om 

livsstilsförändringar, utvärdera ett sår som lagts om på ett specifikt sätt, en 

kompressionslindning för att minska ödem, upplevelsen av hälsa m.m. 

 Ta del av relevant kurslitteratur och se föreläsningar som berör exempelvis 

omvårdnadsprocessen samt sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. 

 Förbered dig också inför samtalet genom att ta del av den valda patientens journal. 

 
 

Genomförandet 
 

Genomför utvärderingen. 
 

Gör en jämförelse med tidigare värdering. Har blodtrycket sjunkit, har såret börjat läka, har 

kompressionslindningen minskat ödemen, upplever patienten sin hälsa som bättre m.m? 

Ta stöd av handledaren för att återkoppla till patient. 

Om du utför denna läraktivitet i ett Peer-par, skall din studentkamrat vara observatör. 

 
 

Efter genomförandet - reflektion 

 Vilken del av omvårdnadsprocessen handlar denna läraktivitet om? 

 Använde du några instrument vid utvärderingen (ex mätningar, skalor, frågor)? 

 Hur lätt var det att jämföra dagens information med tidigare information? Exempelvis ett 

sårs utseende, osv. Vilken roll spelar dokumentationen? 

 Efter utvärderingen får du en bild av vilken effekt åtgärden har haft. Hur ser fortsatt plan ut 

för åtgärden? Fortsätta med samma åtgärd, avsluta åtgärd eller byta  åtgärd? 



Feedback 

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten som utfört 

aktiviteten. Utgå ifrån frågorna nedan: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i handlandet? Motivera! 
 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne ger 

feedback 



 
Läraktivitet 2: Utförande av blodtryckskontroll 

Lärandemål som ligger till grund för uppgiften 

- Tillämpa förekommande omvårdnadstekniker på ett patientsäkert sätt 

- Informera och motivera en patient eller närstående om åtgärder vad gäller omvårdnad, diagnostik 

och behandling 

- Förklara och tillämpa journalföring på ett patientsäkert sätt enligt sjuksköterskans ansvarsområde 
 

Läraktiviteten 
 

 

Innan genomförandet - förberedelser 

 Tillsammans med din/er handledare väljer du/ni en patient som du ska utföra en 

blodtryckskontroll på. 

 Inled med att studera relevant litteratur vad gäller blodtryckskontroller. Reflektera över 

vad som är viktigt att tänka på när det gäller bland annat information till patienten, 

patientförberedelser, teknik? 

 Förbered dig också genom att titta på och kontrollera utrustningen du ska använda. 

 Förbered dig inför samtalet genom att ta del av den valda patientens journal. 

 
 

Genomförandet 

Utför en blodtryckskontroll vid ett patientmöte. 
Ta stöd av handledaren för att återkoppla till patient. 
Dokumentera åtgärden. 

Om du utför denna läraktivitet i ett Peer-par, skall din studentkamrat vara observatör. 

 
Efter genomförandet - reflektion 

 Värdera patientens blodtryck, var det högt/lågt? 

 Hur vet jag vad som är ett ”normalt” blodtryck för just den här patienten? 

 Vad innebär ”white coat effect”, på vilket sätt kan detta påverka blodtrycket? 

 På vilket sätt dokumenteras blodtrycket? 

 
Feedback 

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten som utfört 

aktiviteten. Utgå ifrån frågorna nedan: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i utförandet? Motivera! 
 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne ger 

feedback 



 
Läraktivitet 3: Sårbehandling/omläggning 

 
Lärandemål som ligger till grund för uppgiften 

- Tillämpa basala hygienrutiner i kliniskt arbete 

- Tillämpa förekommande omvårdnadstekniker på ett patientsäkert sätt 

- Förklara och tillämpa journalföring på ett patientsäkert sätt enligt sjuksköterskans ansvarsområde 
 

 

Läraktiviteten 
 

 

Innan genomförandet - förberedelser 
 

 Välj tillsammans med handledare ut en patient som behöver hjälp med 

såromläggning. 

 Förbered dig också genom att ta del av kurslitteratur och lyssna på de inspelade 

föreläsningarna som berör området sår och sårbehandling. 

 Ta del av patientens journal. Reflektera över: 

o Hur har såret uppstått? 

o Hur länge har patienten haft detta sår? 

o Kan du hitta några bakomliggande faktorer, och/eller faktorer som kan 

försvåra sårläkningen i patientens hälsohistoria? 

o Vilket omläggningsmaterial (vilken behandlingsstrategi) ska användas? Var kan 

du hitta information om detta? 

 
Genomförandet 

Delta aktivt vid en såromläggning.  

Om det är lämpligt, för ett samtal med patienten om dennes upplevelse av sin hälsa och att leva 

med såret. Ta gärna stöd av din handledare. 

Om du utför denna läraktivitet i ett Peer-par, skall din studentkamrat vara observatör. Observationen kan 
gärna utgå från nedanstående punkter: 

Område Utför bra Kan tänka på att.. 

Basala hygienrutiner   

Informerar patienten   

Arbetar strukturerat   

Bibehåller aseptiken   

Använder material korrekt   

 
Efter genomförandet - reflektion 

 Identifiera vilken fas av sårläkningsprocessen patientens sår är i. Hur motiverar 

du din bedömning?

 Hur dokumenteras momentet?

 Vad finns det för risker förknippade med en såromläggning? För patienten? För dig?

 Kan du utifrån samtalet identifiera patientens upplevelser av att leva med långsamt 



läkande sår? Hur påverkas vardag och livskvalitet?

 Kan du se något du som vårdpersonal kan göra för att främja patientens upplevelse 

av hälsa?



 

Feedback 

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten som utfört 

aktiviteten. Utgå ifrån punkterna i observationen och frågorna nedan: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i handlandet? Motivera! 
 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne ger 

feedback 



 
Läraktivitet 4: Blodprovstagning venprov/kapillärprov 

 
Lärandemål som ligger till grund för uppgiften 

- Tillämpa basala hygienrutiner i kliniskt arbete 

- Informera och motivera patient och närstående om åtgärder vad gäller omvårdnad, diagnostik 

och behandling 

- Utföra förekommande omvårdnadstekniker på ett patientsäkert sätt 
 

 

Läraktiviteten 
 

 

Innan genomförandet - förberedelser 
 Inled med att ta del av kurslitteratur och inspelat material som berör området ven- och 

eller kapillär provtagning.

 Välj tillsammans med handledare ut en patient där ven- eller kapillär provtagning har 

ordinerats.

 Förbered dig/er genom att sätta dig/er in i vad proverna står för och varför de 

ordinerats till just denna patient.

 Förbered dig/er också genom att ta reda på var du/ni hittar information om 

hantering och analys av det aktuella provet.

 Iordningsställ relevant material inför provtagningen, exempelvis ev. ordination, remiss 

och provtagningsmaterial. Gå igenom materialet så att du förstår hur det fungerar.

 Fundera över hur en korrekt identitetskontroll ska gå till. Ta reda på vilka lagar och 

föreskrifter som finns om identitetskontroll vid provtagning.

 Fundera också över vilken information du behöver ge till patienten innan 

provtagningen.

 Reflektera över hur du i ditt arbetssätt kan minska risken för blodsmitta.

 
Genomförandet 

Genomför provtagning under handledning. 

Om du utför denna läraktivitet i ett Peer-par, skall din studentkamrat vara observatör. 

Observationen kan gärna utgå från protokollet nedan. 

 

Område Utför bra Kan tänka på att.. 

Basala hygienrutiner   

Informerar patienten   

Arbetar strukturerat   

Bibehåller aseptiken   

Utför provtagning tekniskt korrekt   

 

 
Efter genomförandet - reflektion 

 Hur följs provsvar följs upp och av vem?



 Vilka konsekvenser kan felaktig provtagning och hantering av prover medföra?

 Hur vet jag hur patienten upplevde provtagningen? 

 

Feedback 

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten som utfört 

aktiviteten. Utgå ifrån punkterna i observationen och frågorna nedan: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i handlandet? Motivera! 

Avslutningsvis reflekterar du/ni med din/er handledare och denne ger feedback



 
Läraktivitet 5: Läkemedelshantering: perorala läkemedel - dosettdelning 

 

Lärandemål som ligger till grund för uppgiften 

- Använda relevant information om olika läkemedel och dess hantering 

- Tillämpa och utföra läkemedelsberäkningar utifrån given ordination, samt iordningsställa 

och administrera läkemedel på ett säkert sätt 

- Analysera risker och aspekter vad gäller kvalitet kring läkemedelshantering för att garantera 

patientsäkerhet 

 

 

Läraktiviteten 
 

Innan genomförandet - förberedelser 
 Inled med att ta del av kurslitteratur och lagar som styr dosettdelning.

 Välj tillsammans med handledare ut en patient där läkemedel ska delas i dosett.

 Inled med att sätta er/dig in i de läkemedel som ska delas och varför de ordinerats till just 

denna patient.

 Reflektera över: vilka aspekter är viktiga att vara medveten om gällande risk för felaktig 

läkemedelsdelning?

 
Genomförandet 
Genomför dosettdelning under handledning. 

Om du utför denna läraktivitet i ett Peer-par, skall din studentkamrat vara observatör. 

 

 
Efter genomförandet - reflektion 

 Vilken information ska finnas på dosetten för att läkemedelshantering och 

administrering kan ske på ett säkert sätt?

 Vilka konsekvenser kan felaktig läkemedelsdelning och administrering medföra?

 

Feedback 

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten som utfört 

aktiviteten. Utgå ifrån punkterna i observationen och frågorna nedan: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i handlandet? Motivera! 

 
Avslutningsvis reflekterar du/ni med din/er handledare och denne ger feedback



 
Läraktivitet 6: Administrering av injektion 

Lärandemål som ligger till grund för uppgiften: 
 

-Tillämpa basala hygienrutiner i kliniskt arbete 

- Informera och motivera patient och närstående om åtgärder vad gäller omvårdnad, diagnostik 

och behandling 

- Tillämpa förekommande omvårdnadstekniker på ett patientsäkert sätt 
 

 

Läraktiviteten 
 

 

Innan genomförandet – förberedelser 

- Inled med att ta del av kurslitteratur och se film som berör området injektionstekniker. 

- Välj tillsammans med handledare ut en patient där injektion (subkutan eller intramuskulär) har 

ordinerats. 

Förbered dig/er genom att gå igenom ordination, injektionsmaterial och läkemedel. Studera särskilt: 

 Vilket läkemedel som ska ges. Läs sedan på om läkemedlet i FASS

 Varför injektionen ordinerats till just denna patient

 Vad du behöver vara observant på (före, under och efter injektionsgivning).

 Vilket material du behöver. Gå igenom materialet så att du förstår hur det fungerar.

 Fundera över administreringsställe: var är lämpligast att administrera injektionen? Finns 

det alternativ?

 Reflektera över hur en korrekt identitetskontroll går till. Ta reda på vilka lagar och 

föreskrifter som finns om identitetskontroll vid injektionsgivning.

 fundera över vad du informerar patienten om innan administreringen, och hur du gör 

detta.

 
Genomförandet 
Beräkna, dra upp och administrera ordinerad mängd läkemedel under handledning. 

 

Område Utför bra Kan tänka på att.. 

Basala hygienrutiner   

Informerar patienten   

Arbetar strukturerat   

Bibehåller aseptiken   

Använder material korrekt   

 

 
Efter genomförandet - reflektion 

 Hur hanterar du avfallet efter administreringen?

 Var och hur dokumenterar du administreringen?

 Avsluta med att diskutera hur injektionsgivningen följs upp och av vem? Vilka 
konsekvenser kan felaktig injektionsgivning medföra?



 
Feedback 

Om ni arbetar i ett Peer-par, ska den observerande studenten ge feedback till studenten som utfört 

aktiviteten. Utgå ifrån frågorna nedan: 

- Vad utfördes bra? 

- Vad kan din ’peer’ utveckla/förbättra i handlandet? Motivera! 
 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne ger 

feedback 

 

 

 
  



 

 
Teoretisk läraktivitet 1: Läkemedelshantering: samma substans, olika former 
 
 

Läraktiviteten 
 

 

Innan genomförandet - förberedelser 
 Inled med att ta del av kurslitteratur och inspelat material som berör relevanta delar av 

området läkemedelshantering/farmakologi.

 Studera även väsentliga delar av 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

 Studera FASS gällande T. Alvedon, Brustablett Panodil samt Paracetamol Braun infusionsvätska.

 
Genomförande/reflektion 

Enskilt eller tillsammans med din ’peer’ studerar och reflekterar du/ni över nämnda 

läkemedels farmakokinetik och farmakodynamik för att besvara nedanstående frågor: 

 När erhålls analgetisk effekt med T Alvedon, BT Panodil samt Infusionsvätska 
Paracetamol? 

 När erhålls maximal febernedsättning med respektive? 

 Hur lång är effektdurationen med respektive? 

 När det kan vara fördelaktigt att använda sig av brustablett, vad bör du som 

sjuksköterska beakta? 

 När kan det vara fördelaktigt att använda sig av infusionsvätska Paracetamol? 

Vad bör sjuksköterskan beakta? 

 Ta stöd av handledaren för att diskutera frågan om hur du går till väga för att 

exempelvis byta ut t. Alvedon mot Infusionsvätska Paracetamol. Ta också reda på vad 

gällande lagar och författningar beskriver om detta. 

 



 

Teoretisk läraktivitet 2: Läkemedelshantering - läsa en läkemedelslista 

 

 

Läraktiviteten 
 

 

Innan genomförandet – förberedelser 

 Ta del av relevant kurslitteratur när det gäller läkemedel samt inspelat material

 
Genomförande och reflektion 
 

Läkemedel, styrka, 
beredningsform 

Tid för administrering Information 

08 14 19 22 

Omeprazol Sandoz, Enterokapsel hård, 
20 mg 

1 0 0 0  

Enalapril Krka, 5 mg 1 0 0 0  

Paracetamol ABECE, filmdragerad 
tablett 500 mg 

2 2 2 2  

Kåvepenin, filmdragerad tablett 1g 1 0 1 0 Ska tas under en vecka, sista dagen 5/6.  

Laktulos Meda, oral lösning, 670 
mg/ml 

10 ml 0 0 0  

Betnovat GlaxoSmithKline, kräm, 0.1% 1 0 1 0  



 Ta hjälp av FASS för att lösa denna uppgift:

1. Studera läkemedelslistan och besvara nedanstående frågor:

o Vilken beredningsform är respektive läkemedel? 

o Vilka ATC-grupper (A-V) tillhör respektive läkemedel? 

o Vilket är handelsnamnet respektive det generiska namnet på respektive 

läkemedel? 

o Kan läkemedlet bytas ut till något annat enligt FASS? 

 
 Titta i läkemedelslistan. Studera varje läkemedel enligt följande frågor:

o Vilken styrka har läkemedlet? 

o Vilken dos ska patienten ha enligt ordination? 

o Hur stor mängd läkemedel ska patienten ha (exempelvis antal tabletter, ml). 

o Studera specifikt de fyra första läkemedlen på listan: kan respektive läkemedel delas? 
  



 

 
Teoretisk läraktivitet 3: Läkemedelshantering - olika administrationssätt 

 
 
 

Läraktiviteten 

 

Innan genomförandet - förberedelser 

  Ta del av relevant kurslitteratur när det gäller läkemedel samt inspelat material

 Studera även FASS gällande 

o Alvedon suppositorium 500 mg 

o Dermovat salva 0.05% 

o Inh. Pulmicort Turbohaler 200 mikrogram. 

 
Genomförande 

Reflektera kring relevanta aspekter när det gäller olika läkemedel/läkemedelsformer, utifrån 

frågorna nedan: 

 
a) Suppositorium, Alvedon suppositorium, 500 mg. 

o Vilken typ av läkemedel är detta? 

o I vilka situationer skulle den här typen av administreringsform vara mer 

lämplig än tabletter? 

o Reflektera över hur du bevarar patientens integritet vid administrering av ett 

suppositorium. 

 
b) Hudsalva, Dermovat salva 0.05%. 

o Vilken typ av läkemedel är detta? 

o Patienten uppger att salvan fungerar utmärkt, hen smörjer sina eksem en gång i 

timmen med den för att ”bli av med sina eksem så fort som möjligt”. Salvtuben 

börjar redan vara slut och patienten undrar om läkaren kan skriva ut en ny tub. 

Vad säger du till patienten? Läs i FASS angående dosering! 



c) Inhalation, Pulmicort Turbohaler, 200 mikrogram. 

o Vilken typ av läkemedel är detta? 

o Vad finns det för utmaningar vid inhalationsbehandling, när det gäller 

patientens förmåga att tillgodogöra sig läkemedlet? 

o En patient som behandlas med inh. Pulmicort uppger plötsligt sveda i munhålan. 

Du observerar att slemhinnor och tunga är ilsket röda., med en beläggning på 

tungan. Vad tror du att patienten har drabbats av?



 
Teoretisk läraktivitet 4: informera om ett läkemedel 

 
 

Läraktiviteten 
 

 

Innan genomförandet - förberedelser 

 Ta del av relevant kurslitteratur samt inspelat material 

 Studera även FASS gällande nedanstående läkemedel. 

 
Genomförande/reflektion 

Du ska ge nedanstående läkemedel till tre olika patienter (ordination samt orsak ser du nedan): 

 

 Patient 1: ska få läkemedel Tablett Kåvepenin, 1g. Ska ätas 1 g/dag i 1 vecka, mot 
luftvägsinfektion. 

 Patient 2: ska få läkemedel Tablett Furosemid, 40 mg. Ska ätas 1g/dag, på morgonen mot högt 
blodtryck. 

 Patient 3: ska få läkemedel Injektion Hydroxocobalamin, 1 mg/ml, 1 ml. Kommer administreras 
nu, som en engångsdos intramuskulärt mot vitamin B12-brist. 

 
Patienterna har inte fått dessa läkemedel förut och undrar  vad det är för slags läkemedel och om det är 
farligt att äta dessa. Vilken information ger du om respektive läkemedel, vad gäller: 

o Effekter av läkemedlet 
o Bieffekter av läkemedlet 
o Annan information som är relevant, exempelvis administreringssätt 

Fundera över vad som är viktigt att meddela patienten om, behöver hen veta alla biverkningar eller är några 
mer relevanta än andra? 
 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne ger 

feedback 

  



 

Teoretisk läraktivitet 5: hälsofrämjande information 

 
 

Läraktiviteten 
 

 
Genomförande/reflektion 

Läs igenom nedanstående patientfall och besvara frågorna med hjälp av kurslitteratur och annan relevant 
litteratur (tips: 1177.se!)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Vilka evidensbaserade informationskällor kan du använda dig av som stöd? Vilka råd ger du till 

patienten/vårdtagaren? 

2. Genomför samtalet (åtgärd), låt gärna någon annan (någon studentkamrat/handledare/annan 

personal) spela patient. Tänk på vilka begrepp du använder och på att använda dialog i mötet. 

3. Dokumentera din åtgärd! Hur formulerar du det du har genomfört och vilka sökord använder 

du dig av? 

4. Hur kan du följa upp din åtgärd?  

 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne ger 

feedback. 

  

Patientfall ”Sömnproblem” 
Du möter en patient som har sömnproblem, som har svårt att sova på kvällen och 
enbart får omkring 5 timmars sömn per natt sen 2 veckor tillbaka. Hen är trött på 
dagtid och mer irritabel än vanligt.  
 
Patienten uppger själv att hen absolut inte vill äta ”sömnmedicin”, men undrar om du 
har några tips för att kunna sova bättre? 



 

Teoretisk läraktivitet 6: såromläggning och dokumentation 

 

Läraktiviteten 

 

Innan genomförandet – förberedelser 

 Ta del av relevant litteratur samt föreläsningar när det gäller exempelvis 

såromläggning och dokumentation 

 

Genomförande 

Du arbetar i primärvården och ska möta en patient som kommer för omläggning av en tidigare 

skärskada. Såret är suturerat med 5 suturer som ska tas idag. Det är tre dagar sedan den senaste 

omläggningen. Du börjar med att läsa på den senaste journalanteckningen. 

 

Journalanteckning 210410 

Aktuellt Kommer för såromläggning efter skärskada på kökskniv i höger handflata 210409 

Smärta  Patienten skattar VAS = 4 under såromläggningen, är smärtfri före och efter. 

Sår  Såret mäter nu 5x0.5cm. Ingen sekretion. Sårkanter u.a.  

Åtgärd  Tvättar med vatten. Sätter hydrokolloidalförband.  

 

Reflektera över nedanstående frågor: 

1. Vilka sökord användes vid dokumentationen 210410? 

2. När har såret uppstått? 

3. Vilket omläggningsmaterial användes vid senaste omläggningen? Vilka alternativ finns i 

verksamheten där du gör din VFU? 

4. Det är dags att ta bort suturerna. Vad ska du tänka på? 

5. Såret ser torrt, fint och läkt ut. Du bestämmer dig ändå för att sätta ett torrt, skyddande 

förband. Vilka omläggningsalternativ finns i verksamheten? 

6. Dokumentera ditt genomförande. Vilka sökord använder du? 

 

 

Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne ger 

feedback. 

 

  

  



 
Observerande läraktivitet 1: omvårdnadsprocessen i praktiskt arbete 

I denna läraktivitet ska du studera din handledare i ett patientmöte och reflektera kring de olika delarna i 

omvårdnadsprocessen. På så vis kan du fördjupa din förståelse kring omvårdnadsprocessens olika steg och 

hur sjuksköterskan gör för att arbeta systematiskt. 

 
Figur 1. Omvårdnadsprocessen 

 

Ex samtal, studera journal, 
mäta, observera 

 

 

Kontrollerar om 
åtgärderna har haft 

önskad effekt 
 
 
 
 

 
Genomför planerade 

åtgärder 

Analys av insamlad information: 
vad är patientens 
problem/behov? 

 

  
 

Gör en plan för vad som ska 
göras, och vad målet är med 

åtgärderna 

 
 

 

Innan genomförandet – förberedelser 

 Ta del av relevant litteratur samt föreläsningar när det gäller exempelvis 

omvårdnadsprocessens olika delar samt hälsofrämjande omvårdnad. 

 Välj tillsammans med handledare ut ett lämpligt patientmöte där du deltar som observatör. 

 
Genomförande och reflektion 

Delta på ett patientmöte som observatör. Informera patienten om din roll som observatör i detta 

möte. För anteckningar för att kunna besvara nedanstående frågor: 

 
Datainsamling 

Vilka tekniker och informationskällor använder sjuksköterskan för att samla in 

information om patienten? Öppna frågor? Slutna frågor? 

 
Diagnos 

Hur resonerar sjuksköterskan för att komma fram till patientens 

omvårdnadsbehov/problem (=omvårdnadsdiagnosen)? 

 
 

(Omv) 

 

 
Planering 

 
Genomförande 

 
Utvärdering 

 
Datainsamling 



 
Planering 

Hur kan det se ut när sjuksköterskan planerar för åtgärder? Vilka informationskällor kan 

användas? 

 

Genomförande 

Vilken typ av åtgärder genomfördes? Exempelvis undervisning, samordning, 
läkemedelsadministrering? Hur arbetade sjuksköterskan för att göra patienten delaktig i vården? 

Hur främjades integritet och självbestämmande? 
 
Utvärdering 

Hur ser planen för utvärdering av åtgärder ut? Är det åtgärder som utvärderas på lång sikt 

(exempelvis månader – år) eller på kort sikt (minuter – timmar – dagar)? 

 

 
Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne 

ger feedback. 



 

Observerande läraktivitet 2: ett patientsamtal 

I denna läraktivitet studerar du sjuksköterskans kommunikation vid ett patientmöte.  
 

Innan genomförandet – förberedelser 

 Ta del av relevant litteratur samt föreläsningar när det gäller exempelvis 

kommunikation 

 Välj tillsammans med handledare ut ett lämpligt patientmöte där du deltar som observatör. 
 

Genomförande och reflektion 

Delta på ett patientmöte som observatör. Informera patienten om din roll som observatör i detta 

möte. För anteckningar för att kunna besvara nedanstående frågor: 

 

o Vilken typ av frågor använder sjuksköterskan? Öppna/stängda? 

o Använder sig sjuksköterskan av ”småprat”? 

o På vilket sätt använder sjuksköterskan sig av tekniker för aktivt lyssnande? 

o Hur är sjuksköterskans kroppsspråk? 

o På vilket sätt anpassar sjuksköterskan information till patienten?  

o Hur görs patienten delaktig under samtalet (personcentrerat förhållningssätt)? 

o Hur försäkras att patienten förstår given information? 

 
Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne ger 

feedback. 

 
 

  



 

Observerande läraktivitet 3: jämförelser mellan verksamheterna 
I denna läraktivitet jämför du olika verksamheter utifrån ett antal aspekter genom att ställa frågor till dina 
handledare och andra yrkesverksamma på dina placeringar. Det kan skapa en fördjupad förståelse för 
komplexiteten i sjuksköterskans arbete och för olika organisatoriska förutsättningar i olika verksamheter. 

 
Genomförande och reflektion 

Diskutera nedanstående frågor med handledare och andra personer i dina respektive VFU-verksamheter. 
 

Frågeställning Verksamhet 1 Verksamhet 2 
Hur sker samverkan mellan sjuksköterska och läkare? 
Hur snabbt kan läkare vara på plats vid behov?   

  

Hur sker samverkan med fysioterapeut, arbetsterapeut? 
Vad är sjuksköterskans ansvar i samverkan? 

  

Hur sker samverkan med annan omvårdnadspersonal 
(exempelvis undersköterskor?) 

  

På vilket sätt leder och fördelar sjuksköterskan 
omvårdnadsarbetet? 

  

Hur sker möten mellan sjuksköterska och 
patient/brukare (Fysiska möten? Telefon? 
Videomöten?) 
Vilka fördelar och nackdelar när det gäller möjligheten 
att samla in information kan du se med olika typer av 
möten? 

  

I vilken utsträckning möter sjuksköterskan anhöriga? På 
vilket sätt?  
Är anhöriga välkomna dygnet runt? 

  

Vilka förutsättningar finns för att arbeta aseptiskt? (hur 
är arbetsmiljön, tillgång till adekvata arbetsytor, 
desinfektionsmaterial m.m.) 

  

I vilken utsträckning styr tid sjuksköterskans möte med 
patienter och anhöriga? 
Hur gör sjuksköterskan vid tidsbrist? Kan hen delegera? 

  

Hur omfattande är sortimentet i läkemedelsrummet? 
Har patienten/brukaren tillgång till egna läkemedel? 

  

Hur och när sker omvårdnadsdokumentationen?  
Kan dokumentationen ske dagen efter? 

  

Vilken medicinskteknisk utrustning finns i 
verksamheten? (ex EKG-apparat, bladderscan, 
saturationsmätare m.m.). 
Hur påverkar det möjligheten att ställa diagnos? 

  

Vilka blodprover kan analyseras i verksamheten (på 
avdelningen/enheten)? Vilka måste skickas iväg? 
Hur påverkar det möjligheten att ställa diagnos? 

  

Hur hanteras en akut händelse (ex ett hjärtstopp)?    

 
Avslutningsvis redogör och reflekterar du/ni tillsammans med din/er handledare och denne ger 

feedback. 

 


